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    বণ ও শ সমূহ 
িরেসপশন ােসর িশশুেদর অিভভাবকেদর জন  বা  িন বা বাংলা ভাষায় বানান দেখ 
উ ারেণর তথ াবলী   

ু েল আপনার িশশুেক িকভােব বা  িন ব বহার কের পড়েত ও িলখেত হয় তা িশখােনা হেব। 
তােদরেক িশখােনা হেব  

 িকভােব শে র উ ারণ শুনেত হয়  

 বেণর সােথ িনর পিরিচিত   
 িকভােব শ  িভ  িভ  িনেত ভে  পড়েত হয়  

 িকভােব উ ারণ িম ন কের িলখেত হয়  

অেনক অিভভাবকরা যােদর মাতৃ ভাষা ইংেরিজ নয় তারা তােদর িশশুেদর ইংেরিজর বা  িন বা বেণর 
উ ারণ িশখােত সংকা বাধ কেরন। আপিন িকভােব বািড়েত আপনার স ানেক বেণর উ ারণ ব বহার 
কের পড়েত সহায়তা করেত পােরন, তা এই ব েত ব াখা করা হেয়েছ।   

যভােব সাউ  টক(বা  িন)িশখেত হয় 

িশ ক িশশুেদর দিখেয় িদেবন িকভােব এ  করেত হেব  c-a-t  (কা-এ-ট)= 

cat(ক াট)।  মাগতভােব শে র িত   িন আলাদা ভােব জাের উ ারণ কের 

স ূন শে  রূপা িরত করােক  ইংেরিজেত ি ং বলা হয়। ি ং পড়ার জন  অত  ¸iyZ¡পূণ 
এক  কৗশল। 

িশশুরা এ  D‡ëv ভােবও করেত িশখেব– cat(ক াট) = c-a-t(কা-এ-ট)। থেম শ  জাের 
উ ারণ কের মা েয় এর িত  িন আলাদা ভােব ভে  উ ারণ করােক ইংেরিজেত সগেমি ং বলা 
হয়। সগেমি ং িশশুেদর বানান িশ ার জন  অিত েয়াজনীয় এক  কৗশল। শ  ভে  এর িত  িন 
বা উ ারণ শানা িশশুেদর জন  অত  জরুির।   

যভােব আপিন আপনার িশশুেক বািড়েত সহায়তা দান করেত পােরন  

সাউ  টিকং(বা  িনর ব বহার) – আপিন এ  আপনার মাতৃভাষায় অথবা ইংেরিজেতও করেত 
পােরন। বািড়েত আপনার আেশপােশ য কান ব , যার শে  িতন  িন রেয়েছ স  িদেয় ‘সাউ  

টক(বা  িন)’ চচা করুন।    

থেম আপনার িশশুেদর শুনেত িদন, পের দখুন ওরা আপনার সােথ যাগ দয় িকনা, যমন, বলুন  

 ‘I spy a c-u-p – cup.’ (আই াই এ ক-আ-প) 
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 ‘Where’s your other s-o-ck – sock?’ (ওেয়র ই  ইয়ুর আদার স-ও-ক) 

বেণর সােথ িনর পিরিচিত   
িশশুেদরেক বেণর উ ারণ িশখােনা হেব, িত  বেণর সােথ এর িনর পিরিচিত এবং িকছু িকছু িন 
স ে  যার উ ারণ এক িকংবা এর অিধক বেণর যােগ একই রকম হয়, যমন, ll (ডাবল এল) এর  
উ ারণ, ইংেরিজ বানান  b-e-ll(ব- ) এ ল  করা যায়।  

িশশুরা বণ ও শ  দখার সােথ সােথ শুনেতও পােব এবং তােদরেক দখােনা হেব িকভােব চু ক িকংবা 
কােঠর বণ একসােথ জুেড় িদেয় ছাট এক  পূণ শ  গঠণ করা যায়। আরও িশখােনা হেব, িকভােব সই 
শ গুেলা পড়েত হয় এবং ভে  উ ারণ করেত হয়।  

িনর উ ারণ করা  
আপনার িশশুেক িশখােনা হেব িকভােব শু  ভােব িন উ ারন করেত হয়, যােত তারা সহেজ িনর 
িম ন িকংবা ি ং করেত পাের। এ ানুিসেয়শন িভিডও এর জন  ােসর িশ কেক িজে স করুন, যােত 
আপিন স ক ভােব ইংেরিজ উ ারেণর চচা করেত পােরন এবং বািড়েত বেসই আপনার িশশুেক সহায়তা 
করেত পােরন।   

যভােব আপিন আপনার িশশুেক বািড়েত সহায়তা দান করেত পােরন  

চু েকর বণ   

আপনার ি জ িকংবা ন ােয়র জন  চু েকর বণ য় করুন। খুঁেজ দখুন আপনার িশশুেক কা্ন 
বণগুেলা িশখােনা হেয়েছ- বণ গুেলা মজাদার উপােয় তােদর সােথ খুঁেজ বর করুন এবং সগুেলােক চু কািষত 
কান পৃে  লাগান।   

একসােথ ছাট ছাট শ  তরী করা  

একসােথ ছাট ছাট শ  তরী করুন, যমন, it (ইট), up (আপ), am (এ াম), and (এবং), top 

(টপ), dig(িড ), run (রা ), met (মট), pick(িপক)। বণ চয়ন করার সময় জাের উ ারণ 

করুনঃ ‘a-m (এ া-ম)– am (এ াম)’, ‘m-e-t (মা-এ-ট) -met’ (মট)।  আপিন এসব আপনার মাতৃ 
ভাষায়ও করেত পােরন।  

 

িলখেত িশখার জন  িত  

িশ কগণ িশশুেদর িশখােবন িকভােব বণ গঠন করেত হয়, পযা  িনয় েনর মাধ েম পি ল ধরেত হয় এবং 
হাত ও আ ুল ারা ছাট ছাট সে ত তরীর চচা করা যায়। 

ছাট হােতর অ র িলখেত িশখা  
ইংেরিজ ছাট হােতর অ েরর সােথ সােথ বড় হােতর অ রও িকভােব িলখেত হয় তা িশশুেদর িশখােনা 
হেব। যেহতু বশীর ভাগ িলখা ছাট হােতর অ েরর হয় সেহতু আপিন এগুেলা িশশুেক বািড়েত চচা করােল 
উপকৃত হেবন।   
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যভােব আপিন আপনার িশশুেক বািড়েত সহায়তা দান করেত পােরন  
স ূণ শরীেরর সম য় ও ব বহার: হােতর িলখার জন  িশশুেদর শুধুমাএ হাত ও আ ুল নয় পুেরা 
শরীেরর সম য় েয়াজন। শরীেরর পূণ সম েয় সহায়তা কের এ ধরেন খলার (যমন, বাহুর উপের, িনেচ 
অথবা কান িনশানায় বল ছাড়া, বল েক কান িনিদ  জায়গায় লাফােনা, ি জিব ছাড়া িকংবা সমুে র 
পাড় হেত ছাট পাথড় িড়েয় স েক সমুে  ছাড়া) আেয়াজন করুন।   

হাত ও আ ুেলর খলা: িশশুেদর আ ুল যমিন ময়ান অথবা মা  িদেয় খলা করেল মজবুত হয় তমিন 
রা া-বা া খলা এবং সাধারণ রা ার সর ােমর ব বহাের তােদর হাত ও আ েুলর বল বৃি েত সহায়তা 
কের।  

হাত ও চােখর সম য়: িবিভ  মােপর জেগ ও কােপ পািন ঢালা, ডা  প ান ও াশ িদেয় মাছা, কাটা, 
(আঠা)লাগােনা, খাঁজা, পুঁিতর মালা গাথা, ধাঁধার সমাধান করা, ি কােরর খাসা ছালােনা  এবং স েক 
স ক জায়গায় লাগােনা- এই সবই িশশুেদর হাত ও চােখর সম েয় সহায়তা কের।   

পি ল ধরা: পি ল চেপ ধের চালােনার চচা করােত হেব। পি ল স ক ভােব ধের িলখার জন  এই 
চচা  অত  গুরু পূণ। আপনার িশশুেক রা ার এক  িচমটা িদন এবং ল  করুন তারা স  ব বহার কের 
ছাট ছাট িজিনষ তুলেত পাের িকনা। তারপর খলাটা একটু ক ন কের ফলুন, যমন, ছাট চতুভূজ, ট 
বাধা িচিন, শুকেনা মটরশু র দানা, ডাল তালার জন  থেম চপি ক এবং পের শণ িদন। তােদরেক নানা 
রকেমর কলম ও পি ল িদেয় ওেদর হাত ধের স ক ভােব পি ল চেপ ধরার চচা করান।     

 


